
СУРАТДАЛАСАИ №32
чаласаи шурои диссертатсионии 6D КОА-027 дар назди МДТ 

Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Гафуров”
аз 15 майи еоли 2021

Хдйати шурои диссертатсионй иборат 
аз 15 нафар тасдик шудааст. 

Иштирок доштанд: 13 нафар. Раиси шуро- 
Шаропов Ш.А., му о вини раис-Сабурй Х.М., 

котиби илмй- Бобоева С.Б., аъзоён:
Абдуллоева М.А., Азизов А.А., Азимова Н.С., 
Аминчонова М.С., Исломов О.А.,
Ишматова Ш.А., Файзиев И.Д.,
Хдмробоев Н.А.Дочаева М.Д., Шарифов Э.

РУЗНОМА

1. Ба кимоя кабул кардани диссертатсияи Хршимова Гулшан 
Гадойбоевна Имконоти педагогии рушди лаёкатмандии хонандагони 
синфхои ибтидоии муассисахои тахсилоти миёнаи умумии Думхурии 
Тодикистон , барои дарёфти дарачаи илмии номзади илм аз руйи 
ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот 
(илмхои педагогй) (родбари илмй, доктори илмхои педагога, профессор,
Шаропов Шавкат Ахмадович) тасдики мукарризони расмй ва муассисаи 
такриздщанда.

2. Ба х,имоя кабул кардани диссертатсияи Файзуллоева Зебунисо 
Буходировна Данбахои таърихй-педагогии арзишхои миллии мардумони 
Осиёи Марказй ва макоми онхо дар таълиму тарбияи наели наврас”, барои 
дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои педагогй аз руйи ихтисоси 
13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахеилот (илмхои 
педагоги), (рохбари илмй, номзади илмхои филолога, Каримзода Мирзо 
Бадал, мушовири илмй, доктори илмхои педагогй Гулмадов Файз) 
тасдики мукарризони расмй ва муассисаи такриздиханда.

ШУНИДА ШУД:
Аз руйи масъалаи якум ахбори раиси шурои диссертатсионй, д.и.п., 

профессор Шаропов Ш.А. дар бораи ворид гардидани ариза, хУЧЧатхо 
ва диссертатсияи Хршимова Гулшан Гадойбоевна ба шурои 
диссертатсионй. Ба маълумоти Шумо мерасонем, ки тибки карори
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шурои диссертатсионии 6D.KOA-027 (№30 аз 24.04.2021с.) диссертатсияи 
Хршимова Гулшан Гадойбоевна дар мавзуи “Имконоти педагогии 
рушди лаёцатмандии хонандагони синфхои ибтидоии муассиса^ои 
тахрилоти миёнаи умумии Ч,ум^урии Тодикистон”, барои дарёфти 
дарадаи илмии номзади илм аз руйи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи 
умумй, таърихи педагогика ва тахрилот (илмхри педагогй), барои 
баррасии мукдддамотй ба комиссияи ташхисй дода шуда буд ва холо 
хулосаи мусбии комиссияи ташхисй ба мо ворид шудааст.

Дар асоси аризаи унвондуй, хулосаи МДТ “Донишгохи давлатии 
Худанд ба номи академик Б.Гафуров” ва хулосаи комиссияи экспертии 
шурои диссертатсионй аз санаи 12 майи соли 2021 ва худдатхои дигар, ки 
ба талаботи Низомномаи намунавй оид ба шурои диссертатсионй ва 
Тартиби до дани дарадах,ои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), 
(Кдрори Хулсумати Чумхурии Тодикистон №505 аз 26.11.2016) мувофикдт 
мекунад, шурои диссертатсионии 6D.KOA-027 дар назди МДТ 
“Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Б.Гафуров”

КАРОР МЕКУНАД:
1. Хулосаи комиссияи ташхисй оид ба мутобикдти диссертатсияи 
Хршимова Гулшан Гадойбоевна дар мавзуи “Имконоти педагогии 
рушди лаёкдтмандии хонандагони синфхои ибтидоии муассисахри 
тахсилоти миёнаи умумии Чумхурии Тодикистон”, ба ихтисоси 13.00.01 
-  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахрилот (илмхри 
педагогй), шурои диссертатсионии 6D.KOA-027 дар назди Донишгохи 
давлатии Худанд ба номи академик Б.Гафуров ва мавзуи арзшуда 
мутобих дониста, тасдик, карда шавад;
2. Хулосаи комиссияи ташхисй оид ба диссертатсияи Хршимова 
Гулшан Гадойбоевна дар мавзуи “Имконоти педагогии рушди 
лаёкатмандии хонандагони синфхои ибтидоии муассисахри тазрилоти 
миёнаи умумии Чум^урии Тодикистон”, ки барои дарёфти дарадаи 
илмии номзади илм аз руйи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, 
таърихи педагогика ва тахрилот (илмхри педагогй) пешнихрд шудааст, 
бо раисии - доктори илмхри педагогй, Исломов О.А.,- номзади илмхри 
педагогй, дотсент Шарифов Э. -  аъзо; - номзади илмхри педагогй, 
Аминдонова М.С. -  аъзо, ки дар асоси тафтиши диссертатсия оид ба 
маводи и^тибосй (Антиплагиат 94,82%) ва бахри сифатии хдмаи 
мутобикдт ва монандии фикр, ки барои баррасии диссертатсия ^амчун 
кори илмй - тадкдкотии мустакрл имконпазир аст, гузаронида шудааст, 
ба инобат гирифта шавад;
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3. Диссертатсияи Хршимова Гулшан Гадойбоевна дар мавзуи 
“Имконоти педагогии рушди лаёдатмандии хонандагони синфхои 
ибтидоии муассисахои тахсилоти миёнаи умумии Думхурии 
Тодикистон”, ки барои дарёфти дарадаи илмии номзади илм аз руйи 
ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахщлот 
(илмхои педагогй), барои химоя кабул карда шавад;
4. Санаи эхдимолии химоя “25” сентябри соли 2021 таъйин гардад;
5. Мукарризони расмии зерин таъин карда шаванд:
- Каримова Ирина Холовна -  доктори илмхои педагогй, профессор, 
ноиби Президенти Академияи тахсилоти Тодикистон.

- Асхобиддини Шералй -  номзади илмхои педагогй, директори 
Маркази рушди истеъдодхои назди Сарраёсати маорифи шахри 
Душанбе

6. Ба сифати муассисаи такриздиханда таъйин карда шавад:- Донишгохи 
давлатии омузгории Тодикистон ба номи Садриддин Айнй.

7. Руйхати муассисахо ва нафароне, ки автореферат ирсол мегардад, 
тасдик карда шавад.

8. Барои чопи автореферат идозат дода шавад.
Натидаи овоздихии кушод ба тарафдории карори мазкур чунин 

аст: тарафдор -13, зид -нест, бетараф -  нест.
ШУНИДА ШУД:

Аз руйи масъалаи дуюм ахбори раиси шурои диссертатсионй, 
д.и.п., профессор Шаропов Ш.А. дар бораи ворид гардидани ариза, 
ХУДДатдо ва диссертатсияи Файзуллоева Зебунисо Буходировна, ба шурои 
диссертатсионй. Ба маълумоти Шумо мерасонем, ки тибки карори 
шурои диссертатсионии 6D.KOA-027 (№30 аз 24.04.2021с.) диссертатсияи 
Файзуллоева Зебунисо Буходировна дар мавзуи “Данбахои таърихй- 
педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Марказй ва макоми онхо дар 
таълиму тарбияи наели наврас”, барои дарёфти дарадаи илмии номзади 
илм аз руйи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика 
ва тахеилот (илмхои педагогй), барои баррасии мудаддамотй ба 
комиссияи ташхией дода шуда буд ва холо хулосаи мусбии комиссияи 
ташхией ба мо ворид шудааст.

Дар асоси аризаи унвондуй, хулосаи МДТ “Донишгохи давлатии 
Худанд ба номи академик Б.Гафуров” ва хулосаи комиссияи экспертии 
шурои диссертатсионй аз санаи 14 майи соли 2021 ва худдатхои дигар, ки
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ба талаботи Низомномаи намунавй оид ба шурои диссертатсионй ва 
Тартиби додани дарадахри илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), 
(Кдрори Х,укумати Думхурии Тодикистон №505 аз 26.11.2016) мувофщат 
мекунад, шурои диссертатсионии 6D.KOA-027 дар назди МДТ 
“Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Б.Гафуров”

К;АРОР МЕКУНАД:
1. Хулосаи комиссиям ташхисй оид ба мутобикати диссертатсияи 
Файзуллоева Зебунисо Буходировна дар мавзуи “Данбахои таърихй- 
педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Марказй ва макоми онхо дар 
таълиму тарбияи наели наврас”, ба ихтисоси 13.00.01 — педагогикаи умумй, 
таърихи педагогика ва тахеилот (илмхои педагогй), шурои 
диссертатсионии 6D.KOA-027 дар назди Донишгохи давлатии Худанд ба 
номи академик Б.Еафуров ва мавзуи арзшуда мутобик дониста, тасдих 
карда шавад;
2. Хулосаи комиссиям ташхисй оид ба диссертатсияи Файзуллоева 
Зебунисо Буходировна дар мавзуи “Данбахои таърихй-педагогии арзишхои 
миллии мардумони Осиёи Марказй ва макоми онхо дар таълиму тарбияи 
наели наврас”, ки барои дарёфти дарадаи илмии номзади илм аз руйи 
ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахеилот 
(илмхои педагогй) пешниход шудааст, бо раисии - доктори илмхои 
педагогй,профессор Азизов А.А., номзади илмхои педагогй, дотсент 
Азимова Н.С. -  аъзо ва номзади илмхои педагогй, Ишматова Ш.А. -  
аъзо, ки дар асоси тафтиши диссертатсия оид ба маводи иктибоей 
(Антиплагиат 93,08%) ва бахои сифатии хамаи мутобикат ва монандии 
фикр, ки барои баррасии диссертатсия хамчун кори илмй - тадкикотии 
мустакил имконпазир аст, гузаронида шудааст, ба инобат гирифта 
шавад;
3. Диссертатсияи Файзуллоева Зебунисо Буходировна дар мавзуи 
“Данбахои таърихй-педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Марказй 
ва макоми онхо дар таълиму тарбияи наели наврас”, ки барои дарёфти 
дарачди илмии номзади илм аз руйи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи 
умумй, таърихи педагогика ва тахеилот (илмхои педагогй), барои химоя 
кабул карда шавад;
4. Санаи эхтимолии химоя “25” сентябри соли 2021 таъйин гардад;
5. Мукарризони расмии зерин таъин карда шаванд:
- Файзализода Думахон Хол - доктори илмхои педагогй, профессори 
кафедраи психология ва сотсиологияи Академияи идоракунии давлатии 
назди Президента Думху-рии Точдкистон
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- Наврузова Гулшан Турсуновна -номзади илм^ои педагога, мудири 
кафедрам забони русин Донишгохд давлатии молия ва икдисоди 
Тодикистон.

6. Ба сифати муассисаи тащшздиханда таъйин карда шавад:- Донишгох;и 
миллим Тодикистон.

7. Руйхати муассисах;о ва нафароне, ки автореферат ирсол мегардад, 
тасдик карда шавад.

8. Барой чопи автореферат идозат дода шавад.
Натидаи овозди^ии кушод ба тарафдории дарори мазкур чунин 

аст: тарафдор -13, зид -нест, бетараф -  нест.

Шаропов Ш.А.

Бобоева С. Б.
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